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DECO FINO 
DISPONÍVEL EM 9 CORES 

DE TERRAS NATURAIS 

 

                                                                                                                                                        
	  

  
   

 

 
 
PROPRIEDADES/COMPOSIÇÃO 
A argamassa de barro Deco Fino é uma mistura 
pronta a aplicar, para utilização manual. Uma ligeira 
aparência "sombreada" é uma característica típica 
deste reboco tradicional. É composta por barro e argila 
naturalmente colorados, areia mista e quartzo, grãos < 
1mm. 
 
CORES 
Branco nobre, branco natural, creme, canela, 
saara, ocre, laranja, vermelho, verde, antracite. 
 
EMBALAGEM 
Sacos de 25kg, sacos de teste de 1kg. 
 
ARMAZENAMENTO 
Guardar em local seco. Se for mantido seco pode ser 
guardado indefinidamente. 
 
RENDIMENTO 
25 kg de Deco Fino é suficiente para cobrir uma 
superfície de aprox. 9m2 com uma espessura de 2 
mm. Se for aplicada com uma espessura superior à de 
2 mm podem surgir fendas. 
 
UTILIZAÇÃO 
A argamassa de barro Deco Fino é utilizada como um 
revestimento final e decorativo para interiores. 
 
PREPARAÇÃO 
Misture cuidadosamente 25 % de água limpa por 
volume à mão ou usando uma misturadora. Se é 
desejado um efeito fibroso, adicione um pacote de 
palha. Depois de misturado o reboco pode ser usado 
durante vários dias, se for mantido tapado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SUPORTE/APLICAÇÃO 
A superfície deve estar firme, limpa, sem restos de 
películas oleosas e suficientemente rugosa para 
proporcionar uma boa base uma vez que o reboco  
de barro adere apenas mecanicamente. Rebocos de 
barro velho devem ser molhados antes de se começar 
a trabalhar, outras superfícies só precisam de ser 
molhadas para prolongar o tempo de trabalho do 
material. É imperativo que a superfície tenha uma 
capacidade de absorção homogénea, se não, como 
no caso das placas de gesso, é necessário aplicar um 
primário para preparar a superfície (por exemplo 
GekkkoSOL).  
 
Aplicação de Deco Fino sobre o reboco de barro 
EMBARRO Universal 
O reboco de barro "EMBARRO Universal" tem uma 
coloração vermelha escura muito forte. No caso de 
pretender aplicar uma cor mais clara de Deco Fino 
(como branco ou creme) sobre o reboco de barro 
EMBARRO Universal, aplique primeiro o Primário de 
Caseína (art.145). Siga as instruções referida na ficha 
técnica do produto. Desta forma fixamos o Reboco de 
barro EMBARRO Universal e protegemos o Deco Fino 
de uma coloração indesejada.  
 
A argamassa em pasta deve ser aplicada de forma 
homogénea com uma talocha metálica ou veneziana e 
com uma espessura que pode variar até 2 mm. Para 
melhores resultados use sempre ferramentas limpas 
ou novas. A superfície dever ser sarrafada e talochada 
com uma talocha de esponja fina (latex) até chegar a 
um estado totalmente liso. Quando esta totalmente 
seca a superfície deve ser molhada usando um spray. 
Partículas soltas podem ser removidas com uma 
talocha de esponja rugosa. Isto permite aumentar a 
resistência à abrasão.  
 
As presentes informações foram dadas de acordo com as 
nossas mais recentes experiências. Devido aos métodos de 
utilização e factores ambientais influentes, tal como a 
composição distinta dos materiais, exclui-se a obrigatoriedade 
pela validade geral das recomendações particulares. Antes da 
utilização, a aptidão do produto para o fim específico deve ser 
testada (camada de teste). Em caso de revisão ou alteração 
do produto, os textos perdem a sua validade.  
 
 


